
BETONIN PUHDISTUS & SUOJA

• Puhdistus ja pintasuoja samassa - perustuu piiteknologiaan

• Tehokas likaa ja hometta vastaan

• Estää kasvustoa jopa 5 vuotta

• Ympäristömerkitty - ei vahingoita vesieliöitä tai kasveja

• Kaikille sementti- ja betonipinnoille ulkotiloissa

• Jää pinnan huokosiin ja vahvistaa pintaa

colornova.fi

Suojaava puhdistusaine kaikille betoni- ja sementtipin-

noille ulkotiloissa. Jää pinnan huokosiin, mikä vahvistaa 

pintaa.

PUHDISTUS JA PINTASUOJA SAMASSA

Tuotenumero: 

288158 (4L)



Käyttöohje
1. Puhdista pinta vedellä.

2. Kaada Nitor Betonin Puhdistus & Suoja -aine astiaan. Levitä 

siveltimellä tai telalla. Anna vaikuttaa noin 15 minuuttia.

3. Huuhtele vedellä, harjaa pinta tarvittaessa. Toista käsittely, kun-

nes pinta on puhdas.

4. Kun pinta on kuivunut, levitä uusi kerros. Kun pinta on jälleen 

kuiva, on se valmis käytettäväksi tavalliseen tapaan.

HUOM! Jos Nitor Betonin Puhdistus & Suoja -ainetta käytetään 

pinnan vahvistamiseen/pölyn sitomiseen, seuraa ylläolevia ohjeita 

ja käsittele pinta yhden ylimääräisen kerran. 

Huomioita ja rajoituksia

Ei suositella luonnonkivelle.

Ei saa säilyttää alle +5 °C lämpötilassa.

Tyhjä pakkaus kierrätetään muovipakkauksena.

Riittoisuus:

n. 3-7m2/litra*

Käsittelylämpötila: 

Alkaen +10 °C

Kuivumisaika: 

Vaihtelee lämpötilan ja pinnan 

imukyvyn mukaan, pinta 

käyttövalmis heti kuivuttuaan

Pakkauskoko: 4L

* Riittoisuus voi vaihdella käsiteltävän pinnan 

rakenteen mukaan

Bra Miljöval -ympäristömerkitty, suojaava puhdistus-

aine, joka sopii kaikille sementti- ja betonipinnoille 

ulkotiloissa. Jää pinnan huokosiin, mikä vahvistaa 

pintaa. Tehokas likaa ja hometta vastaan!

Piiteknologiaan perustuva tuote on suojaava, ja se 

auttaa pitämään pinnan puhtaana liasta ja muista 

epäpuhtauksista. Soveltuu esimerkiksi sementistä ja 

betonista valmistetuille portaille, seinille, varastoväy-

lille, katukiville ja pihalaatoille. Soveltuu erinomaisesti 

silikaattimaaleilla maalattujen betoniseinien ja perus-

tusten puhdistukseen. Myös asuinpintojen betonisei-

nät voidaan käsitellä Nitor Betonin Puhdistus & Suoja 

-aineella.

Betonin Puhdistus & Suoja 

-tuotteen lisäksi tarvitset:

Sivellin / Tela

Harja

Vettä

Maahantuoja ja markkinoija Colornova Oy

info@colornova.fi / 010 321 0540

colornova.fi 

BETONIN PUHDISTUS & SUOJA

Tällä liitteellä on tarkoitus antaa informatiivista tietoa. Tiedot 

perustuvat tämän hetkiseen tietoon ja kokemukseen sekä 

käyttökokemuksiin ja sen mukaisiin käyttöolosuhteiden 

asettamiin vaatimuksiin ja sääntöihin. Useat tekijät, jotka voivat 

vaikuttaa tuotteiden käyttöön, kuten käyttäjän omat kokemuk-

set, eivät anna erivapauksia tuotteiden käytön suhteen. Tämän 

tiedotteen teknisiä ominaisuuksia ei pidä käsittää takuuksi. 

Tämä tiedote korvaa kaikki aiemmat versiot 02/2019.

PUHDISTUS JA PINTASUOJA SAMASSA

Ei sisällä myrkkyjä, biosideja 

eikä orgaanisia aineita.

Sisältää: 

Kaliumsilikaatti


